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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 10E 

Física 11ºano – Ondas e Eletromagnetismo 

1. Um condensador plano é formado por duas placas condutoras planas e paralelas carregadas de tal forma 

que se estabelece entre elas um campo elétrico, como se ilustra na figura. 

1.1. Qual das seguintes afirmações relativas ao campo elétrico representado não está correta? 

(A) Tem a mesma intensidade, direção e sentido em todos os pontos. 

(B) Tem a mesma direção e o mesmo sentido das linhas de campo elétrico. 

(C) Manifesta-se pela ação de forças elétricas que sejam colocadas no seu interior. 

(D) É criado por duas placas com carga simétrica, sendo B a placa com excesso de carga positiva. 

1.2. Qual das seguintes opções traduz corretamente o vetor força elétrica a que uma carga de prova negativa 

ficaria sujeita quando colocada no ponto P? 

 

2. Oersted observou que uma agulha magnética se movia quando colocada próximo de uma corrente elétrica, dando assim o seu 

primeiro passa para se estabelecer a relação entre eletricidade e o magnetismo. 

2.1. Que conclusão tirou Oersted a partir desta observação? 

2.2. O campo magnético criado por um fio comprido onde se 

estabelece uma corrente elétrica, no sentido ascendente, 

pode ser caracterizado pelas linhas de campo ilustradas na 

figura. Em qual das figuras seguintes os vetores 

representados caracterizam corretamente o campo 

magnético nos pontos P, T e S? 
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2.3. Os físicos criaram o conceito de fluxo magnético para 

caracterizar os fenómenos eletromagnéticos, como 

aquele que se verifica quando uma espira condutora é 

colocada no interior de um campo magnético, como se 

indica na figura. 

Considera a espira quadrangular com superfície 0,040 m2 

e que a intensidade do campo magnético B em que está 

inserida, varia de acordo com o gráfico da figura. Calcule 

o módulo máximo da f.e.m. que se estabelece na espira 

se ela se mantiver na posição da figura. Apresenta todas 

as etapas de resolução. 

3. Os ímanes têm, hoje em dia, diversas aplicações tecnológicas. 

3.1. A Figura representa linhas de campo magnético criadas por um íman em barra e por um íman em U. 

Selecione a única opção que permite obter uma 

afirmação correta. O módulo do campo magnético é… 

(A) maior em  P4 do que em  P3.  

(B) igual em  P4 e em  P3.  

(C) maior em  P2 do que em  P1.  

(D) igual em  P2 e em  P1. 

3.2. Selecione a única opção que apresenta 

corretamente a orientação de uma bússola, cujo polo norte está assinalado a azul, colocada na proximidade do íman representado 

nos esquemas seguintes. 

 

4. Na Figura, está representado um gráfico que traduz a periodicidade temporal do movimento vibratório de uma partícula do ar 

situada a uma certa distância de uma fonte sonora. 

 

Determine o comprimento de onda do sinal sonoro, no ar, admitindo que, no intervalo de tempo considerado, a velocidade do som, 

nesse meio, era 342 m s−1. Apresente todas as etapas de resolução. 

5. A luz proveniente das estrelas dispersa-se, ao entrar num prisma, devido ao facto de a velocidade de propagação da luz, no 

material constituinte do prisma, depender da frequência da radiação. Consequentemente, o índice de refração da luz nesse material 

também irá depender da frequência da radiação. 

5.1. O gráfico da figura 1 representa o índice de refração da luz, n, num vidro do tipo BK7, em função do comprimento de onda, λ , 

da luz no vazio. 
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Considere um feixe de luz monocromática, de comprimento de onda 560 × 10–9 m, 

no vazio, que incide sobre a superfície de um prisma de vidro BK7, de acordo com 

o representado na figura. Determine o ângulo de refração correspondente a um 

ângulo de incidência de 50,0º. Apresente todas as etapas de resolução. 

5.2. Indique, justificando, se uma radiação de comprimento de onda 560 × 10–9 m 

sofre difração apreciável num obstáculo cujas dimensões sejam da ordem de 

grandeza de 1m. 

6. Uma bobina encontra-se no interior de outra de 5 cm de raio e 200 espiras que está ligada a um gerador de corrente contínua. 

Nesta quando o gerador se desliga a corrente é reduzida a zero em 40 ms. A intensidade do campo magnético criado pela corrente 

varia de zero a 4,0×10-2 T. Determine o módulo f.e.m. induzida na bobina exterior. 

7. Numa mola produz-se uma onda longitudinal que se propaga com velocidade 5 m/s.  

7.1. Quanto tempo demora uma oscilação completa da espira? 

(A) 0,10 s 

(B) 0,20 s 

(C) 0,50 s 

(D) 0,17 s 

7.2. Escreva a expressão da elongação desta espira. 

7.3. Calcule a distância a que se encontram duas espiras consecutivas na mesma fase 

de vibração. 

 

8. Um método utilizado, no início do século XX, para sinalizar a presença de barcos-farol quando havia nevoeiro, consistia no 

seguinte: o barco-farol (A) emitia um sinal sonoro por uma sirene situada num ponto elevado do barco e, simultaneamente, outro 

sinal sonoro por um emissor (um gongo) situado debaixo de água. Ambos os sinais podiam ser detetados por outros barcos. Os 

tripulantes de um barco (B) que se encontrasse na vizinhança obtinham a distância ao barco-farol cronometrando o intervalo de 

tempo entre a chegada dos dois sinais sonoros. 
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8.1. Suponha que a temperatura do ar é de 20 ºC e que a temperatura da 

água do mar é de 25 ºC. Calcule, utilizando dados da tabela 3 que considere 

apropriados, a distância entre os dois barcos se os dois sinais sonoros forem 

detetados pelo barco (B) com uma diferença de 9 s. Despreze os efeitos dos 

ventos e das correntes marítimas na propagação do som. Apresente todas 

as etapas de resolução. 

8.2. Ondas sonoras utilizadas para deteção de objetos submersos (ondas de 

sonar) têm comprimento de onda da ordem de 30 cm. Ondas 

eletromagnéticas com o mesmo comprimento de onda são utilizadas no 

radar. Indique duas diferenças nas características destes dois tipos de onda. 

8.3. Uma partícula de um meio em que se propaga uma onda efetua um 

movimento oscilatório harmónico simples. A equação que exprime a posição, 

x, da partícula que efetua este movimento, em função do tempo, t , é x = 2,0 

× 10–2 sin 24π t (SI). Selecione a alternativa CORRETA. 

(A) A amplitude do movimento é de 24 m. 

(B) A frequência angular do movimento é de 24 π rad s–1. 

(C) O período do movimento é de 2,0 × 10–2 s. 

(D) A frequência angular do movimento é de 24 s–1. 

9. Antes da existência de satélites geostacionários, a observação da 

Terra era efetuada muitas vezes através da utilização da fotografia e 

outros meios, a partir de balões, dirigíveis ou aviões a altitudes muito 

inferiores às dos atuais satélites artificiais. Em alguns casos, as 

fotografias obtidas eram simplesmente lançadas em sacos para a Terra, 

onde eram recuperadas. Um balão de observação, B, encontra-se sobre 

o mar (figura 3). Um feixe luminoso que, com origem no objeto submerso 

S, é detetado pelo observador, no balão, faz um ângulo α = 20,0º com a 

normal quando atinge a superfície de separação da água com o ar. O 

índice de refração do ar é nar = 1,0, e o índice de refração da água é nágua 

= 1,3. Selecione o valor CORRECTO do ângulo β da figura 3. 

(A) 30,5º 

(B) 26,4º 

(C) 22,1º 

(D) 20,0º 

10. Nas comunicações a longas distâncias, a informação é transmitida através de radiações eletromagnéticas que se propagam, no 

vazio, à velocidade da luz. 

10.1. Um dos suportes mais eficientes na transmissão de informação a longas distâncias é constituído pelas fibras óticas. 

10.1.1. Selecione a alternativa que completa corretamente a frase seguinte. O princípio de funcionamento das fibras óticas baseia-

se no fenómeno da… 

(A) … refração da luz. 

(B) … reflexão parcial da luz. 

(C) … difração da luz. 

(D) … reflexão total da luz. 

10.1.2. Num determinado tipo de fibra ótica, o núcleo tem um índice de refração de 1,53, e o 

revestimento possui um índice de refração de 1,48. Selecione a alternativa que permite calcular 

o ângulo crítico, θc, para este tipo de fibra ótica. 

 

10.2. As micro-ondas constituem um tipo de radiação eletromagnética muito utilizado nas 

telecomunicações. Indique duas propriedades das micro-ondas que justificam a utilização deste 

tipo de radiação nas comunicações via satélite. 
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11. O diapasão é um pequeno instrumento metálico muito utilizado na afinação de instrumentos musicais, uma vez que emite um 

som puro, com uma frequência bem definida, a que corresponde uma determinada nota musical. O sinal sonoro produzido pelo 

diapasão propaga-se através de um determinado meio, fazendo vibrar as partículas constituintes desse meio em torno das suas 

posições de equilíbrio, gerando uma onda sonora.  

11.1. A figura refere-se a uma onda sinusoidal e traduz 

a periodicidade temporal do movimento vibratório de 

uma partícula do ar, em consequência do sinal sonoro 

emitido pelo diapasão. 

Considere que a velocidade de propagação deste sinal 

no ar tem módulo igual a 340 ms–1. Relativamente à 

situação descrita, classifique como verdadeira (V) ou 

falsa (F) cada uma das afirmações seguintes. 

(A) A distância entre duas partículas do ar que se 

encontram no mesmo estado de vibração é de 10 nm. 

(B) O período de vibração de uma partícula do ar é de 

1,0 × 10–3 s. 

(C) No ar, a onda sonora tem um comprimento de onda 

de 0,68 m. 

(D) Uma partícula do ar afasta-se, no máximo, 10 nm em relação à sua posição de equilíbrio. 

(E) O produto do comprimento de onda pela frequência de vibração é constante e igual a 340ms–1. 

(F) A velocidade de propagação do sinal aumenta se a amplitude da vibração diminuir. 

(G) A frequência de vibração de uma partícula do ar é de 425 Hz. 

(H) No ar, o sinal emitido percorre 1700m em 5,0 s. 

11.2. Indique a lei que explica como se pode converter o sinal sonoro emitido pelo diapasão num sinal elétrico, utilizando um 

microfone de indução. 

12. As radiações eletromagnéticas têm atualmente uma vasta gama de aplicações tecnológicas, que incluem sistemas de 

aquecimento, produção de energia elétrica e telecomunicações. 

12.1. Selecione a alternativa que completa corretamente a frase seguinte. Um painel fotovoltaico é um dispositivo que tem por 

objetivo produzir... 

(A) ... energia elétrica a partir de radiação eletromagnética. 

(B) ... calor a partir de energia elétrica. 

(C) … radiação eletromagnética a partir de energia elétrica. 

(D) … calor a partir de radiação eletromagnética. 

12.2. O desenvolvimento das fibras óticas, na segunda metade do século XX, revolucionou a tecnologia de transmissão de 

informação. 

12.2.1. Uma fibra ótica é constituída por um filamento de vidro ou de um material polimérico (núcleo), coberto por um revestimento 

de índice de refração diferente. A luz incide numa extremidade da fibra, segundo um ângulo adequado, e é guiada ao longo desta, 

quase sem atenuação, até à outra extremidade. Escreva um texto no qual faça referência aos seguintes tópicos: 

• uma das propriedades do material do núcleo da fibra ótica, que permite que a luz seja guiada no seu interior, quase sem atenuação; 

• o fenómeno em que se baseia a propagação da luz no interior da fibra ótica; 

• as condições em que esse fenómeno ocorre. 

12.2.2. Nas comunicações por fibras óticas utiliza-se frequentemente luz laser. A 

figura 6 representa um feixe de laser, muito fino, que se propaga no ar e incide na 

superfície de um vidro. Tendo em conta a situação descrita, selecione a alternativa 

correta. 

(A) O ângulo de incidência é de 30º. 

(B) O ângulo de incidência é de 55º. 

(C) O ângulo de refração é de 60º. 

(D) O ângulo de refração é de 35º. 
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Soluções 

1.1. Opção D 1.2. Opção C 2.1. Uma corrente elétrica origina um campo magnético (campos elétricos criam campos magnéticos) 

2.2. Opção B 

2.3. 3,5x10-5 V 3.1. Opção B 3.2. Opção D 4. 1,4 m 5.1. 30,3º 5.2. A radiação considerada não sofre difração apreciável num 

obstáculo com as dimensões referidas. Não ocorre difração apreciável, uma vez que as ordens de grandeza do comprimento de 

onda da radiação e das dimensões do obstáculo considerado são muito diferentes. 6. 1,6 V  7.1. Opção B  7.2. y=0,050 sen (10t)  

7.3. c.d.o. 1m 8.1. Utiliza as igualdades d = vágua tágua = var tar para obter uma expressão da distância entre os barcos, d, em função 

da diferença dos intervalos de tempo para os dois sinais sonoros atingirem o barco B. Calcula a distância entre os dois barcos (d = 

4 × 103 m). 8.2. Exemplos de diferenças entre estes tipos de ondas:  

• As ondas sonoras exigem um meio material para se propagarem, ao contrário das ondas eletromagnéticas. 

• As ondas sonoras não se propagam no vácuo, ao contrário das ondas eletromagnéticas. 

• As frequências das duas ondas são diferentes. 

• As velocidades de propagação das ondas são diferentes. 

• As ondas sonoras são longitudinais e as ondas eletromagnéticas são transversais. 

8.3. Opção B 9. Opção B 10.1.1. Opção D 10.1.2. Opção B 10.2. As micro-ondas praticamente não se difratam. As micro-ondas são 

pouco absorvidas na atmosfera. As micro-ondas refletem-se pouco na atmosfera. 

11.1. Verdadeiras – (C), (D), (E), (H); Falsas – (A), (B), (F), (G) 

11.2. Lei de Faraday – Indução eletromagnética 

• Quando o som atinge a membrana (ou diafragma) do microfone, esta vibra devido às variações de pressão, provocadas pela 

onda sonora. 

• Como a membrana está ligada a uma bobina, esta oscila também, o que faz variar o fluxo magnético do campo criado pelo 

íman do microfone. 

• Esta variação do fluxo magnético induz uma corrente elétrica no circuito da bobina. 

12.1. Opção A 

12.2.1. 

• O material do núcleo da fibra ótica deve apresentar elevada transparência (ou baixa capacidade de absorção da luz) ou o 

material do núcleo da fibra ótica deve apresentar elevado índice de refração. 

• A luz propaga-se no interior da fibra ótica porque ocorre reflexão total. 

• O fenómeno da reflexão total ocorre quando o índice de refração do núcleo é superior ao do revestimento e quando o ângulo 

segundo o qual a luz incide na superfície de separação núcleo-revestimento é superior ao ângulo crítico. 

12.2.2. Opção D 

Bom trabalho Jovens Cientistas! ☺ Professora Paula Melo Silva 

 

 


